
Fra: Peter Mosegaard [mailto:petermosegaard@gmail.com]  
Sendt: 28. september 2008 10:56 
Til: pegu@dr.dk 
Emne: ang. indlæg om gaderummet af 27. sep. 2008 
 
Kære Peter Gulløv 
  
Jeg skriver i forbindelse med et indlæg på P4 Københavns Hjemmeside af 27. sep. 2008, - 
Landsretten sætter Gaderummet på porten. 
http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2008/09/27/113348.htm 
  
Vi er i Gaderummet glade for at få fokus på vores situation, som med dette indlæg. Tak for det.  
  
Som brugerrepræsentant i Gaderummet bemærker jeg at indlægget referer, at det er ledelsen i 
Gaderummet der nu er sat på porten. Jeg ønsker at tilføje, at det egentlig er alle i Gaderummet - 
herunder også alle beboerne og brugerne der nu sættes på gaden. Disse er også indbefattet 
af Fogedsagen afgjort i Landsretten, og omfatter ca. 30 beboere, 180 brugere og 20 i 
intensive psykologiske behandlingsforløb. Men det taler kommunen selvfølgelig ikke højt om. Det 
er således ikke bare en simpel udskiftning af ledelsen i Gaderummet, som kommunen agter at 
gennemføre, men en reel lukning og oprettelse af et helt nyt sted i Gaderummets lokaler. 
Problemer er at dette nye sted er magen til de traditionelle institutioner som brugerne i 
Gaderummet tidligere ikke kunne fungere i, "rummes" eller hjælpes i, men blev derimod "opgivet" 
eller smidt ud derfra. Derfor opstod Gaderummet i sin tid som et alternativ til almindelige steder og 
med en anden pædagogisk tilgang der fungerer, for denne gruppe af marginaliserede unge der ikke 
kunne finde sig til rette i kommunens almindelige institutioner og tilbud. Kommunne lukker nu 
Gaderummets alternativ og laver et ny almindeligt sted, drevet af 2 almindelige institutioner, for 
den samme gruppe af unge, der ikke kan bruge almindelige institutioner. Det konflikter totalt med 
brugergruppen, der ikke har en chance for at begå sig i en traditionel struktur og metode - og 
de har fra start sagt fra overfor kommunens nye sted. Dette understøttes af faglig vurdering, og 
tilslutning til Gaderummet, af dr. med Preben Brandt, som også er formand for Rådet for Socialt 
Udsatte. Det har kommunen ikke ønsket at lytte til. 
  
Med Landsrettens afgørelse leder vi nu med lys og lygte efter nye lokaler, uanset stand og størrelse, 
så Gaderummets alternativ kan fortsætte for de brugere der om snart bliver sat ud. Vi ønsker fortsat 
vores personale med os i et nyt sted. Men det er meget svært at finde et nyt sted - derfor har vi også 
i vores seneste pressemeddelelse, anmodet borgere om at donere en sovepsoe eller telte, sådan hvis 
alt skulle gå galt, vi kan overnatte udendørs.  
  
Dette var således blot en kommentar jeg ville skrive dig i forbindelse med indlægget. 
  
Med venlig hilsen 
Peter Mosegaard, brugerrepræsentant i Gaderummet.  
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Skrevet af: Peter Gulløv 

Landsretten sætter Gaderummet på 
porten 
27. sep. 2008 12.21 København

Thi kendes for ret - ledelsen skal ud. 
 
Den langvarige strid mellem Københavns Kommune og det 
socialpsykiatriske værested  Gaderummet på Nørrebro, ser ud 
til at være nået til vejs ende. 
 
Gaderummet har for længst fået frataget sit kommunale 
tilskud, fordi politikerne på Rådhuset fandt Gaderummet 
pædagogisk uforsvarligt. Samtidig blev ledelsen sat på porten, 
men siden har både personale og brugere holdt værestedet 
besat - og forsøgt at få rettens ord for, at de måtte blive. 
 
Men nu siger Østre Landsret altså, at kommunen har retten på 
sin side - og at Gaderummets ledelse skal ud. 
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